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Zápis ze 

 

 

 

30.10.2017  

Kancelář MAS Zubří země, o.p.s., Příční 405, 593 01 Bystřice 
nad Pernštejnem 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Schůze zahájena v 14:00 hod. 

Zahájení provedla ředitelka Ing. Jarmila Zemanová a přítomné seznámila s programem schůze. 
 
 

1. Schválení programu jednání 
2. Kontrola dodržování postupů při hodnocení a výběru projektů 
3. Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_046_01 
4. Závěr jednání 

 
Program byl jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými členy Kontrolního výboru. 
 

 

 

1. Kontrola dodržování postupů při hodnocení a výběru projektů 

Mezi pravomoci Kontrolního výboru patří kontrola metodiky způsobu hodnocení a výběru projektů na MAS a její 
dodržování.  

Kontrolní výbor provedl kontrolu s ohledem na schválené Interní postupy MAS pro PRV a Interní postupy MAS 
pro IROP. 

Do termínu jednání Kontrolního výboru bylo ukončeno hodnocení a výběr projektů celkem u čtyř výzev MAS 
Zubří země. 

Programový rámec Programu rozvoje venkova: 
• 1. výzva PRV (zahrnující 4 fiche: Modernizaci zemědělského podnikání; Modernizaci zpracování 

zemědělských produktů; Modernizaci nezemědělského podnikání; Zvyšování konkurenceschopnosti 
lesního hospodářství a navazujících oborů). 

 
Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu: 

• 1. výzva IROP „Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy 
• 2. výzva IROP „Podpora infrastruktury pro sociální služby“ 
• 3. výzva IROP „Investice do kapacit a modernizace vybavení škol“ 

 

Kontrolní výbor zkontroloval, že v rámci procesu hodnocení nedošlo ke střetu zájmů a že všechny osoby 
zapojené do hodnocení projektů podepsaly příslušné etické kodexy (tj. prohlášení o nestrannosti / neexistenci 
střetu zájmu). 
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Kontrolní výbor provedl namátkovou kontrolu činnosti Výběrové komise MAS při hodnocení projektů z 1. výzvy 
PRV a 3. výzvy IROP (konkrétně kontrolu výstupů z jednání a Kontrolních listů jednotlivých hodnotitelů).  

Usnesení 1-1/2017: Kontrolní výbor neshledal nedostatky v postupu MAS při hodnocení a výběru 
projektů v rámci výzvy Programu rozvoje venkova a výzev Integrovaného regionálního operačního 
programu.  

Všichni pro 

Schváleno 

 

2. Zpráva o plnění integrované strategie č. č. CLLD_15_01_046_01 

Kontrolní orgán zodpovídá za kontrolu realizace SCLLD.  SCLLD byla MMR schválena dne 25.01.2017. První 
zpráva o plnění integrované strategie s č. CLLD_15_01_046_01, byla na MMR podána 12.7.2017 a obsahovala 
informace za sledované období od 26.1.2017 do 30.6.2017. Zpráva byla MMR schválena dne 28.8.2017.       
Kontrolní výbor se seznámil s obsahem Zprávy a prověřil, zda jsou uváděné závěry v souladu se skutečným 
stavem SCLLD k 30.6.2017. 

Klíčové informace ze Zprávy o plnění integrované strategie s č. CLLD_15_01_046_01: 

 MAS vyhlásila v období 26.1.2017 - 30.6.2017 následující výzvy: 
 
Program rozvoje venkova ČR: 
1. výzva MAS Zubří země z Programu rozvoje venkova (vyhlášena 1.3.2017, uzavřena 13.4.2017, datum registrace 
na RO SZIF: 14.7.2017), 
vyhlášena na následující Fiche, obdrželi jsme celkem 19 žádostí o dotaci: 
7-1.3.1.Modernizace zemědělského podnikání - 8 žádostí, 
8-1.3.2.Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství - 0 žádostí, 
12-1.2.1.Modernizace nezemědělského podnikání - 9 žádostí / 1 žádost nesplnila podmínky kontroly formálních 
náležitostí a přijatelnosti, 
15-1.4.2.Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů - 2 žádosti. 
Podané projekty měly celkové výdaje ve výši 10 253 686,- Kč a požadovaná dotace u těchto projektů byla   4 444 
170,- Kč . Schválené projekty Programovým výborem MAS mají celkové výdaje ve výši 10 054 036,- Kč / požadovaná 
dotace ve výši 4 369 920,- Kč. 
V současné době bylo všech 18 schválených žádostí zaregistrováno na Portálu farmáře. RO SZIF Brno provede ještě 
závěrečné ověření způsobilosti schválených žádostí. 
 
Integrovaný regionální operační program: 
1.-3. výzvy IROP (vyhlášena 4.5.2017, uzavřena 23.6.2017, bylo přijato 8 žádostí o podporu, v současné chvíli 
probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti), vyhlášeny na následující opatření: 
1. Výzva MAS Zubří země - IROP - Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy - (I.) - 4 žádosti 
2. Výzva MAS Zubří země - IROP - Podpora infrastruktury pro sociální služby - (I.) - 1 žádost 
3. Výzva MAS Zubří země - IROP - Investice do kapacit a modernizace vybavení škol - (I.) - 3 žádosti 
V průběhu července probíhala v kanceláři MAS kontrola FNaP. Na základě této kontroly byli žadatelé vyzváni k 
doplnění či opravě žádostí o podporu a ne/povinných příloh. V současné době všechny žádostí splnily kontrolu FNaP 
a postoupily dále do věcného hodnocení. 
Realizace ISg úspěšně pokračuje a na podzim plánujeme vyhlásit další výzvy. 

Usnesení 2-1/2017: Kontrolní výbor bere na vědomí Zprávu o plnění integrované strategie                                     
č. CLLD_15_01_046_01 a potvrzuje, že údaje v ní uvedené jsou úplné a pravdivé. 

Všichni pro 

Schváleno  
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Kontrolní výbor svými podpisy stvrzuje, že při kontrole nebyly shledány v činnosti MAS Zubří země, o.p.s. 
žádné nedostatky.  

Kontrola vnitřního chodu, činnosti a hospodaření MAS Zubří země, o.p.s. bude posouzena Dozorčí radou. 

 
 

Zapsala:     Ing. Jarmila Zemanová     Podpis:.................................................................... 

 

 

Předseda Kontrolního výboru:     Ing. Ladislav Rak  Podpis:.................................................................... 

 

 

 


